


 تاهّمألاو ءابآلاو نيِمّلَعُملا ىلإ

 زّرعي دْؤَسلا اذه .تاياكحلا دْرَس ىلإ اوعمتسي نأ لافطألا ٌبحي

 امو موسرلاو روصلا .سردلا ةعاق يف اهنوّقلتي يتلا ةّيبرعلا ةغللا
 تادرفملا مهف ىلع لافطألا دعاست ةرّيعم تاكرح نم كنع ردصي

 اهنومّلعتي يتلا ةّيبرعلا ةغللا نؤّريس لافطألا .اهسفن ةياكحلا مهفو

 نوعمتسي يتلا تاياكحلا لالخ نم .تدادزا دق سردلا ةعاق يف
 لا ةّيويح ءاهيلإ

 يفو ةياكحلا ةءارقب ءدبلا لبق «لواح تاياكحلا هذه نم َّلك يف
 .ةيلاتلا تاحارتقالا نم ددع نم ةدافإلا «ةءارقلا دعبو اهتءارق ءانثأ

 ةّيلمعب موقت كنوبقاري ذإ ةءارقلا تاراهم نم ديدعلا لافطألا مّلعتيس
 1 .قّوشم حيحص وحن ىلع ةءارقلا

 «ةءارقلا اهيف ديعت ةّرم لك يف .اًرارم لافطألل ةياكحلا أرقإ 8

 .ةليسأ لأساو ةروصلا نع ْتّدحتو «ةفلتخم ةحفص دنع ٌفقوت

 ةياكحلا ةءارق لبق

 .لافطألل اهأرقت نأ لبق ةياكحلا ةءارق ىلع بردت ©

 ةفلتخملا تاّيصخشلا ٌراوُدَأ اهب يّدؤت ةفلتخم تاوصأ يف وكف »

 .ةياكحلا يف

 يف لفطلا ناك اذإ لاثملا ليبس ىلع .ةبسانملا ةمغنلا ىلع ْبَّردت »

 .ةنيزح كتوص ةمغن ٌلعجا ءاّئيزح ةياكحلا
 عوضوم ريدقت ىلع لافطألا دعاستل باتكلا فالغ ْمدختسإ »

 .ةياكحلا



 حا وللا درع ويم ل

 5 نع مهلأسإ .ةياكحلا عوضوم نوكي نأ نكمي ام يف

 .ةروبشلا ىلع تاعقوتلا كلت ضعب ُنٌّوَدَو

 ةياكحلا ةءارق ءانثأ يف

 .هرّوص لافطألا ىري ثيحب باتكلا كسمإ

 ةقفلخم اًناوعأ ةاةنهعتسم ؛ةةيلسم ةقؤشم - ةياكحلا أرقا

 ىلإ دع .لعفت امب عتمتست كّنأ لافطألا ىري نأ ىلع صضرحاو

 .ةياكحلا عوضوم لوح لافطألا تاعّقوت

 ىلع دعاسي روصلا لّمأت نأ فيك لافطألل ْنّيَبو روصلا نع ْتَّدحت

 .ثادحألا مهف

 ةّينعملا ةّيصخشلا ىلإ ْزِشَأ «تلاق» وأ «لاق» ةرابع ىلإ لصت امدنع

 .مّلكتملا ةفرعم ىلع لافطألا دعاستل

 ةءارقلا دعب

 اهلوح ةلئسأ لافطألا لأسا مث .ةياكحلا ثادحأ ةعرسب غجار

 .اهل مهمهف ىدم نم قّقحتتل
 لوح لافطألا تاعقوت ىلإ دع «ةّرم لّوأ ةياكحلا أرقت نأ دعب

 .اهتّحص ىدم ىرتل اهعوضوم

 موسر لالخ نم ةياكحلل مهمهف نع اورّبعي نأ لافطألا نم ٌبلطأ

 .هب نوموقي يّنف عورشم لالخ نم وأ اهنوّدؤي ةّيليثمت وأ اهنومسري
 اذإ مهلأسإ .مهموسر وأ مهتاعورشم نع ثيدحلل اّيفاك اًنقو ْمهِطعَأ

 .ةياكحلا يف ثدح امل هباشم ءيش مهتايح يف مهعم ثدح دق ناك
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 و 46 و5

 بفياندتملا دمحم ٠ اًهتياكج داَعأ

 راثمو كليرأ :٠ موكنرلا عضو



 ٌةيلوضافلاو ماس

 ابن تنل ةلقؤأ ٍنامّزلا ميدَق يف ْتََش ْتَماع ُهَّنَأ ىَكْحُي

 َنالْسَك اًييَص َناكو . .ماس ُةُمْسا ءٍدحاو ٍنْبا ىّوِس

 د
1 

 .خوُكلا ّلخاد اهِلَمَع يف ُهَّمأُدِ

 اذ ناك .اًريزرش اَدَلَو يِبَّصلا ٍنْكَي ْمَل َكِلذ َعَمو

 هر

 فكرت ةقأ لمع اًيفناقو رئاعُملا َنَسَحو «قيقر بلك

 ناكو ءادج ِربِخَص خوُم يف ِأ ْعَم ماس شاع

 يوما ارو را





 ْْيََش ِةَلَمرَأَلِل هيف قْبَي ْمَل يذلا ُمْوَيلا ءاج ءاريخأو

 َدْنِع اهنبال تّلاقف . لجو ةز/ ىؤسولاعلا اذهريف

 ةييكسملا انك د رَقَب اَذَع ٌلْخَأَ ْنَأ َكْيَلَع ُبِحَي» :ٌكِلذ

 هذه يف ان ّيِتَب ام ْلُ اهّنِإ .اهعببتو ٍقوُسلا ىلإ
 «.لاع ِرْعِسب اهي ْنَأ ُبِجَي اذ ءايندلا

 دو ارك يلاتلا مويا حابَص يف ماس ضمن

 ّلاقو «قيرّطلا يف ٌراَزَج ةاقتلاف .ٍقوّسلا ىَلِإ َةَرَقَبلا

 «؟ةَرَقَبلاِب بهاذ َّتْنَأ 0 ىَلإ» :ُهَل

 ْنَكِل ءٍقوّسلا ىَلِإ اهب ٌبِهاذ ىنّنإ» :ٌيِبَّصلا ُهَباجَأف

 «.اهتببأ
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 ىَلَع ؛َكَعَم اًقافتا يرْجَأسا :يبصلل ُرارَجلا لاق

 ةيلوضافلا ِتابَح َكيِْعَ َكَتَرَقَب ينيِطْعُت نأ

 ْنِم ٌّدَدَع اهيفو ُهَتحَبَف ّيِبَّصلا ىَرَأ ّمُث وه
 ٍناولألاو «ِبيرَغلا رَظْنَملا ٍتاوّذ ةيلوصافلا ِتاَبَح
 ف 2 لا

 ىَتَرَقَم َرَقَبي َكِتاّبَح لادبتساب تلق 0 :ماس هَل ل لاف

 «.نيناجملا َنِم تْنُكَل

 ةيلوصاف ِتاّبَح ْثَسْيَل هزه ّنِكلو» :ٌراَزَجلا ّلاقف

 « .ةّيِرْخسي ٌتاَبَح اهّنإ «ةّيِداَع

 ةيرْخس ِتاّبَح ىَلَع لوصُخلا نأ ُيِبَّصلا َدمتعاف
 َعَم ةلدابُملا ىّرْجَأو ٌميِظَع ٌءْيَش ةيلوُصافلا ّنِم

 هخوُك ىَلِإَءاعو هيْيَج يف ِتاّبَحلا ٌمَضّوو ِراَّزَجلا





 م
 كشطو ميل ا ٍتَّكِحوف

 !ينأا اير: اهل لاق أيس ىأَرامنعو 0
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 اهّيأ» :ُهَل ثلاقو دج اًديِدَس اًبَضَع ُهَّأ ْتَبِضََف

 ُتوُمَتَس َنآلا انّنَأ يف ٌكَش ال يرسل ُديلَبلا ٌيَِّصلا
 ٍتاّبَحب يِقلت اهبَضَع ُهَدِش اهناَعَج دقو (.اًعوُج

 ْنَأ ىَلَع اهتبا توج َك قلِفاَتلا نم ةيلوصافلا

 َماعط َلوانَتَي ْنَأ َنوُد َمانّيو ءيشارِف ىلإ َبَمّْذَي

 .ءاشَعلا
 5 #5 8 ين دينار

 اهنكلو» :ِهَّمأل لوقي وهو «ٍلاع ٍتْوَّصِب ماس ىكبف

 ُحباَرلا يَنأ ُدِقَتَْأ يَلَعَج اذهو ةيِرْحي ٌتاَّبَح
 ا 2 يدع 1 5 أ
 ال اهلَعَج «ديدشلا ِهّمأ بَضغ نِكلو ٠ اذه يِلَمَعَب

 -_ عم

 :ةملك هنأ لوقت





 وهو ءاَرَكَبُم يِلاَتلا ميلا حابَص يف ماس طَقْيَتْسإ

 نم اًمالَظ َّدَصَ ُهُيكْرَغ ثئاك يشل رانا زال ع

 ُيِطَتسَي ال ُهَنَ َدَجَوَف هِكاَبُش ىَلِإ ّبَمَدَق ءاهتداع

 يف نأ هل َرهَظو ةَوُعُصب الإ جراخلا ىلإ نمل

 و ٌةَرَجَش ِةَفيِدَحلا

 َرَجََش ْذِحَي ْمَلَف ءاَغِر ٍرْسُم ةَقيِدَحلا ىَلِإ ٌيِبَّصلا َلّرَت

 يف ثقل شا يلد ةقيظع اس دج

 مَ اهْنَمَر يتلا ةيرَْسلا ةيلوُصافلا تاب نيل

 ٍةَرَجَس ّيَأ ْنِم ىَوْقأ ُهَلا وْذِه ثئاك .ِةَدِفاَنلا َنِم

 ْمَك َنْيَعلا نأ ىَّتَح َريبَك ٍةَعْرُسي ْتَمَت دقو لَوْطَأو
 .اهالُعأ ةيْؤُر ْعِطَتْسَت





 هاذج كانا قا كلي قاع ىلإ قرن عونا 5

 وق ايِبَص َناك ُهّنأل ٍ؛َرَكآ ىَلِإ نْضُع ْنِم القت

 تلا ىلغأ ىلإ ٍلوُصولاىَلَعاًمزاعو
 ْمَل كِل ّعَمو ٌقلَسَتَيَو رام قاس يتلا حار

 عوج اَمَأ .ةبيِجَلا ِةتبَتلا كلت َةياهِن ىَرَي نأ ْعِطَمْسَي

 .ةطخَل َدْعَب َةَظْحَل ُدادْرَي ناك ُدَقَق

 دي لا َكْلَي ىَلْعأ ىلإ ُيِبَّصلا َّلَصَو ءاًريِخَأو

 اهني َرَمََف «لِصاوتُملا قلستلا َنِم َّنِم ِةَريثَك ٍتاعاس

 ةَرَجَش رج اهيفزي مل :قر كم ر ثق قكسوف يعزأ ىَلِإ

 ٌذِجَي 50 .اًدِحاو اًنْيَب الو «ٌةَدِحاو َةَبْشْعالو ٌةَدِحاو

 .اهل ةياهن ال ةَليوَط ٍقيرَط ىَوسي ُهَماَمَأ





 ىَّقَتْلا ىَّنَح قيرطلا ىَلَع ُهَرْيَس ُيِبَّصلا لّصاو
 .ٌرشلا يف اًدج ةريب اًروُجَع

 ُيِبَّصلا سِحُدَف ««ماس اي رْيَلا حابَص١ :ُهَل ُتَلاقف

 .ُةَمشا اهي ْعَم ْنِم اريثَك
 ِءْيَش َّلُك فرعا : ٌةَلئاق اهّمالك ُروُجَعلا ِتَّلَصاَوَو

 .اًريَرِش اَلوُغ ٌصْخَت ٍدالب يف َنآلا َكّنإ َكْنَع

 ٌقَّرَسو «َكابَأ ُلوُغِلا اذه لَكَ ءاَلْفِط َتْنُك امدْنِعو

 .ِديِدَّشلا َكَمَأ رفق ُبَبَس َوُه اذهو .ُةُكِمَيَّناكام َّلُك
 هع هج

 ةورت دي َديِعَتْسَتو «َلوُغلا اذه باعت نأ َكْيَلَع ُبِحَي

 2م و م
 ىبص َكْنَأ تْدَجَو اذإ َكٌدِعاسُأ َفْوَس انآ .ٌكيِبَأ

300 

 ) م

 ىلع هربت يبصلا َلَصاَوَو ُنوُجَعلا ٍِتّقَتخا مث

 لا يبرأ





 1-2 5 2 6م سلخ 1 1

 ّىبَّصلا ِتأَر امَدْنِعو .ةأَرْما ُهَل ُهْنَحَتَمَف يِبَكلا بابلا

 .ٌةَريَحلا اهْيَلَع ْتَرَهَظ

 .اًدج ٌعِئاجو اذج ّبِعَت يِنْنإ) :ٌيبَّصلا اهل لاقف

 «.ةّلْيَللا هِذِه مونلاو ِءاشّعلاب يلع يدوُجَت نأ وجْرَأ

 «نيِكشملا ٌنيبّصلا اهّيَأ !وآ» :ٌةَلئاق ٌةَأْرَمْلا تحاصف

 ال ؛ساّنلا ُلُكأَي ٌلوُغ يجْوَر َنِإ ؟َتْنأ نبأ ُملْعَت الأ

 (.ُهَل َءاشَع َكُلَعْجَيو َكّدِجَي َفْوَس ُهَّنَأ يف َّكَش

 نك ولو دبتؤلا خوش اها نيطلا كاهن
 ِناحَمْسَي ال ُتْيَحِب هاد ِنْيَديِدَّش اناك ُهَعوُجو
 ا 8 2 3 5

 ىَلِإ َلَّسَوَت اذهلو .ىَرْخَأ ًةَدِحاو ٌةَوْطَح ِرْيسلاِب ُهَل
 .لزْيملا ُهَلْخُدُت ْنَأ ِةَْرَملا





 ّيِبَّصلا ِتَلَتْدَأو لوُعلا ُةَجْوَر ْتَلبَق اًريخأو

 َبجْعُأ ءارخاف ٌءاَشَع ُةَماَمَأ َتَعَضَو انهو .حيطَمْلا

 .ةضزشي واخت ين ىتح اريك هي

 ُضْرَألا ٍِتَّرتها ىَّتَح مَع لكلا نم يهني ءاك امو

 تعش م .اهتْوَف يشن لقت مادقأ ِتْوَص ْنِم
 لوخلا اهَرَدْصَم ناك .بابلا ىَلَع ٍتاعْرَ ثالث

 .هْتَعَلَف ىَلِإ دياعلا

02 
 ٍفوَكلا ٍةَدِش ْنِم ٍةَعْرْسب قد ٌّيِبَصلا ُبْلَ أَدَب

 ّيِبَّصلا ِتَّدَش مَ :فجك# لوكلا حور تواصو

 مك ادراب ٍدَظَح ٍنْسُح ْنِم ناك يذلا َْرْفلا ُهنَلَخْدَأ

 ُهَتَعَلَف اهَجْوَر تَلَخْدَأَو ْتَبَمَذ





 «خبطملا ىَلِإ بَمَدو «ءايِرْبِك َةَعلَقلا ُلوُغلا َلَحَد

 ٍلاع ٍتْوَّصِب ٌلوقيو «ءاوّهلا ش ارو ُةَلْوَح ٌرادو

 :ُدْعَدلا ُهَنََك

 و و

 مف « يِف ءوف «يِف)

 ٍلجَر مد ةحئار م رمش

 ءانيم ْمَأ يح َناكأ ٌءاوَسو

 ( .ُلُكآو د هماظع دفا ىَيَّنإف

 َتنِإ «ٌغراف مالك اذه» :ُهْتَجَوَر هَل ثّلاقف

 ىَلَع اًدج اًريثك اًماعط ُهَل ْتَعَصَو مث .ُملْخَت
 نعي اك بخ امأ

 اًعِئاج ناك ُهّنَل ؛ٌمّشلا ٍنَع قوتك .4 .ةمامأ ةدئاملا

 .ِةَهارَشِب كأي حارو ءادج

 ءْنْرَفلا باب يف نش ْنِم ٍلوُغلا ىَلِإ ٌيِبَّصلا َرَظَن
 ُلوُغلا اهُّلُكْأَي ىتلا ءاَدج ٌةَريبَكلا ٌةّيَمَكلا ُهْنَسَمْدَأف

 .ماعّطلاب ُهَمَق اهي وُشْحَي يتلا ٌةَعْرّشلاو

 انني





 هَجْوّرِي حاص ٠ «لكألا َّنِم ٌلوُعلا ىَهَّتْنا ْنَأ َدْعَب

 هَل هل اهئرصخأف (.يتّجاجد يل يرضخأ» :اًلئاق

 ٍرْكُ مك عمشت نأ دوه مال اهمْرع ىلإ تبدو
 .اهِحْوَر ْنِم ٌةَدِحاو

 ححاصو هقّدئاملا ىَلَع َةَجاَجّدلا ُلوُغلا َمَضَو م

 نم ةَضْيَب ٌةَجاِجَّدلا ِتَضاَبَق (يضيب)» :اهل ابا

 .ِبَمَّذلا

 تَضابف « ا يضبا :الئاق ُلوُغلا 3و 2

 ٍتْوَصِب اهل ُلوُقَي ُلوُغلا حادو وخل يهد ةَضِنَ
 ةعيطتف هاش ءاقنأو كش يضيب)ا :دعَّرلاك

 ٍةَرْشَع اتنثا ِهْيَدَل تَّراَص ىَّتَح (ضييت مث ضيبتو

 َوُهَو لولا مان مَ .ةدئاملا ىَلَع ٍبَمَّذلا نم ةَصِيَب

 اًيوَقو ايِلاع اًريِخَت ٌرِخْشَي حارو هّيِسْرُك ىَلَع ٌسِلاج
 .ةَعلَقلا ُهْنِم ْتَّريْما

 ان





 اًمجاز َجَرَ هِلوُغلا َريِخَش ِبَّصلا َعِوَس املاحو
 ةخك اهتثقو. ةدياجتلاو ٌكنقْنَأَو نقلا قه

 عباصأ ٍسوُؤُر ىَلَع اًييئام ٍةَعلَملا نم َجَرَحو ءهِعارذ

 نم عاطّتسا ام ىَصْقأب ٍيرطلا ىَلَع كَ م 2

 يا ضل لاري م م
 ىَتَح

 2 ع 2 ه ند مع 9
 .دمأ ىلإ ةبيجتلا ةَجاَجَّدلا َدحأو هَةَعْوشِي

 < 3 2-5 5 وع و أمد

 .ةبنافاهنبا ةيؤذب دينك ةنيكشملل ا مألا ٍتَّرْسَق

 ىَلَع َةَجاَجّدلا اهْنْبا َعَضَو امَّدْنِع اهيَْيَع ُقَّدَصُت ْمَلو
 .هشذلا و ةقي قي نااهتمأو: ةدتاملا

"5 





 ةّداعسو ا ةحارب اهثناع ألا ِتَك اعف .ةَديِدَج

 ناديا اهتضأو َدَيَهَّذلا تاضُيَبلا يَ < نم ةّمات

 ةليوط ثلا لاحلا وزع قطار هسربتكملا لق

 .نَمَّزلا نم

 .ةَديِدَج ٍةَرَماعُم ىَلِ كِلذ َدْعَب ٌقاتشا ّيبَّصلا ًّنكلو

 ٍلوُغلا ٍةَقِرَس ْنَع ُهَلّثلاق دَق ٌروُجَعِلا ِتّناك امب رك

 .اهّلُك ِهيبأ ٍةَوَْتل

 ىَقَحَت مَ .ةيزاث ٍلوُغلا َةعْلَف َروُرَي نأ ماس َرّرَق

 ةّيِرْحّسلا هلا َقَّلَسَتو ءِلوُغلا ُةَجْوَر َُفِرْعَت ال ْيَِكِل
 هس كد
 .ةيناث هرم
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 ةٌرملاك ءبورُغلا لب ِةَعْلَقلا ىَلِإ ُيِبَّصلا ّلَصَو

 ٍلوُغلا ُةَحْوَر ْتَحَتَف امَّدْنِعو .بابلا َعَرَقو ةَقِباَسلا
 وُجْرَأ !ًةَحِلاَصلا ٌةَأْرَملا اهّنَيَأ» :اهل لاق «تابلا ُهَل

 ٌعئاج ينَنأِل .ةحاّرلاو ماعّطلاب َّيَلَع يِدوُجَت نأ

 َءاقَبلا ٌعيطَتْسَت ال» :لوغلا ةعوومل تلاقف عت

 اًعئاج اّيبَص انَتَعْلَف ٌتْلَْدَأ ِةَّرَملا هذه َلْبَق ىّنأِل انه

 يِجْوَر َةَجاِجَد قّرَس ْنآ اّلِإ ُهْنِم ناك امف هاّبِعَتو
 (.ةَبيجعلا

 يذلا ّيِبَّصلا َكِلذ َّنأ ُنُّظَأ» :ماس اهَل ٌلاقف

 ُتيدَح ّناكو ؟.ٌثيبحَحو ٌلِفاس َوُه َةَجاجَّدلا َّقَرَس

 ىَلَع ةّرِداق َرْيَغ اهّلَعَج ُْتْيَحب ءاّدج اَقيقَر ٌّيِبَّصلا

 .ةعلَقلا ُهْتَلَحْدَأَف ةَحاّرلاو ّلكألا ُهَبَلط َصْفْرَت ْنأ





 م

ِ 
 َدَعَب «بالودلا يف ّيِبّصلا ٍلوُعلا وأ ثاَيَخ

 ىَّتَع َكِلذ ُلَعْفَت ثّداك امو .رخاف ٍِءاْسَعب راف نأ

 4 مك ءِرضَقلا يف نينا وعلا يَ مفَو ْتَعِمَس

 01 «ءاوّهلا م مشي حدد «خبطملا َلْوَح ُلوُعلا ناد
5 

 مد ةَحئار عش مق «يِف «وف «يف) :ِدِعْرُم ٍتَوَصِب
 لفشأم يِيْنِإف هاني 3 اح. ناكأ ةاوسُو ِلُجَر

 ) كو ٌةَماَظِع

 ) 8 َكَّنِإ عراف 0 اذه» ةجرزلا ْتَلاقف
 ةءامأ ةدئامل ع

 امأ ةَدَا املا ىَلَع اًَدج اَريثَك اًماعّط ُهَل 7

 زرعت لاق فاعنلا لرلا كوالا قر

 تَعضَو م

 «.يدوُقُت ٌسايكَأ يل يرِضخأ» :ُدْعَرل ُهَنَك
 ماني اهيقْزُع ىلإ ثّيعو كل اهئّوششأت
 ةدِئاملا ىَلَع اهّلُك هيدا ريناد ُلوُغلا َعَرْفَأ

 ىَلِإ اهداعأ ْنَأ لبق َةَريِثَك ٍتاَرَم اهدي حارو مام
 .اًيِمَع اًمْوت َمان مث .اهسايكأ 2 وو ًُ

 وحر





 ىَّنَح «َّيلاعلا ٍلوُغلا َريِخَش ُعَمْسَي ماس داك امو

 .ٍدوُقُلا سايكأ لَمَحو ءبالودلا َنِم اًفِحاز َجَرَت
 ْنَأ َعاطتسا ُهّنِكلو همَّقَوَت اًمِم اًدج َلَقْنَأ تناك

 .ٌمات ِءوُدُه ِةَعلَقلا نم جرحت مث فك ىَلَع اهَعَضَي
 دوُقنلا سايكأ َّنَأِل ؛ٌضُخْرَي نأ ٌنيَّصلا عِطَتْسَي مل
 ُلوُعلا ظِقيتَْي ْنأ فاخ ُدَقو .اًدج َةَليِقَك تاك

 ةّيرْحَسلا بلا ىَلعَأ ىَلِإ َلَصَو ُهَنِكلو عَن
6 

 تيري اًميظَع اًروُرُس ًةيتاث هرم ُهّمَأ ترش
 أ ْثَأَر َنْيِح اًريِثَك ْتَسِهُد ْدَقو ءاّمِلاس

 .ةَدئاملا ىَلَع ٍدوُقْتلا

 ا





 ةامقالا تقزيام لف آل دقأو ماس دنع عيفلا
 اًناثأ ايدتشأو:. اريبك انبي ايَنَب دَعَف .ِهْيَلَع ٍلوُصُحلا يف

 نارك ام هيك كامل نيد انابكو هاك
 ٍةعْلَق ِْم ئِبَّصلا اهب ءاج يتلا دولاب ٍةَمِعْطَألا َنِم
 .لوغلا

 مل :اهينبال ةَلَمْرَأْلا ٍتّلاق ماّيألا ٍدَحَأ يفو
 ال نأ اًناح ةاجو كر انو نبي ّنآلا انْحَبْصَأ

 أ ذي مل يِبَّصلا ٌنكلو ؛.ِوُغلا رضَق ىلإ وُ
 .اهِتبْعَر ةَيبلَت

 ةحارو مات ٍةداعَس يف اليو انّه أس لظ

 ٍةرَماعُم ىَلِإ ُقاَتْمَي جملا يلا

 اًيفاك اًياَمِع ْبَق ْبَناعُي مَ َلوُعلا َّنَأ ىَأَر

 ٌةّرَم ٍلوُغلا ِةَعْلَك ةَرايز َرّرَق اًريِخأو .هِتَميِرَج ع

 نا .2أ 0

 ف





 باي ْنَع اًدج ٍةَفِلَتْخُم بايب َةَّرَملا هذه ماس َرَكَتَت

 َةَجْوَر 3 يف ريغ العا ةاكو .ِنْيتَقِباَسلا ِنْيَئْرَملا
 اهعانفإ ىَلَع ُرِدْقَيَس ُهّنَأ يفو هَفِرَْت ْنَل ٍلوْعلا
 قتلت لوك ةرقل مشل

 ةاسو:ةئلاف هرم ةّيرْحَسا هلا ُيَِّصلا َلَست مَ

 .ةعْلَقلا باب ىَلِإ َلَصَو ىّبَح ءاهسْفَت ٍقيرَطلا ىَلَع
 امّدْنِع ةفرغت ْمَل لوُغلا َةَجْوَر نأ هَظَح ٍنْسُح نمو

 يف للا كلي ٍءاضَقب ُهَل َحَمْسَت ْنَأ ٍةَرارَحِب اهاجَر
 . ِةَعْلَقلا

 ٍلوخُدب َكَل َحَمْسَأ ْنَل !ال ءال» :ًةَلِئاق ثحاصف

 ارماظت ِنْيَدَللا ِنْيَرَحآلا ِنْييَّصلا َّنِإ َِعْلَقلا
 امهُدَحَأف .ِنْيَّصِل اناك َةَعْلَقلا امُهُلَكْدَأو بَعَّتلاب

 .دوقُتلا َسايكَأ يناثلا َقَرَسو ٌةَعئار حاج ف 0

 «.َلوحّدلا َعيِطَتْسَت ْنَل ال ال

 اليل





 ْتَقَفْشَأ ىَّلَح هّريِثَك ٍلوُغلا َةَجْوَر ُيِبَّصلا ىّجَرَتَ

 ُةنَبَح مث .اًرخاف ًءاشَع ُئَّشَعو هةَعْلقلاهيَلَحْمأو هيلع

 .اهبايث هبف ُلِسْغَت يذلا ِريبَكلا ٌيسياحُنلا ءاعولا يف
 ءقَعلَقلا ىلإ ُلوُلا َلَصَو ليلَقِب َكِلَذ َدْعَبو
 ف ري ضاق اع م 00
 لوقيو «ءمشيو مشي حادو «خبطمملا ىلإ بهدو

 :َدْعّرلا ُهبْشَي ٍتْوَصِب
 5 تيل و عَ وو و

 ةايشو»«لكز مك ةقيار مشا ءزخ يف ين «يف)

 ) .ُهلُكآو ُهَماظِع ٌقَحْسَأس يِينِإف نيم ْمأ اًيَح َناكأ

 ) .مُلْحَت َكّن «ٌغرافه مالك اذه» :ُهْتَجْوَر ُهَل ثَّلاقف

 .ُةَماَمَأ ةَدئاملا ىَلَع اًدج اًريِثَك اًماعَط ُهَل ْتَعَضَو من

 :الئاق هيَجْوَري حاص ءءاشلا ُلوُغلا َلَواَنَتْنَأ َدْعَبو

 (.(ةّيقيسوُم ةلآ) يفَّرْعِم يل ير ضخ 0

 ىَلَع ُهّْنَعَ هوو ام يبه اَيبَعَد اًفّرْعِم ُهَل ثَّرَصَْحَأف

 .َمانَتِل اهِتَقْرَغ ىَلِإ ْتَبَهَذ مث همام ةّدِئاملا
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 .«فِزْعإ) :ٌيِدْعَرلا ِهِتْوَصِب ِفَرْعِمْلِل ُلوُغلا لاقف
 يف ماس ْعَمْسَي ْمَل .ُهَدْحو ٌفِزْعَي ٌفّرغملا حارق

 .اهّفَرَع يتلا ىَقيِسوُملا َنِم َبّدْعَأ ىَقيسوُم ِهِتايَح
 مك .ماني ْنَأ ُلوُغلا داك ىَّتَح ُفِزْعَي ُفّرعِملا ّلظو

 .اًلاح َفَقَوَتَ «.ِفّزَعلا ِنَع ْفْقَوت» :اًلِئاق حاص

 ؛ّيلاعلا ٍلوُغلا َريِخَش ُعَمْسَي ُيِبَّصلا داك امو

 َكَسْنَأو وُدُهي ٌيساحّتلا ءاعولا ّنِ َجَرحخ ىَّبح
 !يدِّيَس» :عاص ىَّنَح ُكّْسِمْلَي داك امو .ِفّرْعِملاِب

 (! يدّيَس

 ضُكْرَي وهو ّيَِّصلا ىأَرَق ءاًرئاث ُلوُغلا طقسا
 يذلا يَِّصلا َتْنَأ» :اَدِعْرُم ُهَل لاقف هِِفَرْعوب اًبراه
 و هع 0

 «.يدوقُت سايكأو يِتجاِجَد ٌقَرَس

 في





 ّلظو ءِلوُعلا ىَلَع اًيلْوَتْسُم ُلارَي ال ولا
 َلَعَج اَمِم كّيوَق هيف ِذيَِّتلاو ريثكلا ماعّطلا ري

 َفْقَو َكِلذ َعَمو .ٍةداعلا نم ّلَكَأ ٍضْهّرلا يف ُهَتَعْرُس
 .ماس ارو اًليامَتُم ضكَرو هْيَمَدَق ىَلَع

 َفّرْعِولا مي مَ هّنكلو همس

 ىَصْقَأب ةيِرْحّسلا بلا وحن ُضُكْرَي حارو دي

 َوْهَو وفيك ّقَلَعُم ُفّرْخولاو هَةَحْرُس ْنِم ُهَدْنِع ام
 «! يدِّيَس اي !يدّيَس اي» :الئاق ةَءادن ٌلِصاوُي

 و

 لوي نأ ىلع هاذ اَميِِفَح ماس وح الاكو

 22 :ٌكشأ» :ٍفَرْعِمْلِل

 ُضُكَرَي ٌلوُعلا ىَأَرَق هِفْلَح ىلإ ُيِبَّصلا َتَّقَتلا

 َّل اهلثوب ُضُكْرَي ْمَل ٍةَعْرْسِب ضَكَرَف او

 .هتايَح

33 





 ءاّمِلاس ةّيِرْحّسلا ِهَبَِتلا ىَلْعَأ ىَلِإ ماس َلَصَو

 .اًريَِك ُهْنِم َبرتْقا دق ناك َلوُغلا َّنِكلو

 اني حارو ِةَديِدَش ٍةعْرسي لا ِنَع ََدَحْلا
 3 ًِ اكو ني ا و
 .الاح ٌسافلا يل يرضحأ !يّمأ اين 7

 و
 همأ يد

 ٍةَريِبَك ٍةَعْرْسِب ْتَضَكَرو ءاهبايث 1. تدع 0 1

 ةَريِغَص اننب ثئاك َنيِح اهلثب ضكرَت ْمَل ءاّدج

 .اهنبال َسْأَقلا ِتّبََجو

 ِنَع ِهَيَعْرُس ىَصْقأب ُرِدَحْنَي َكاذّئيِح ُلوُعلا ناك
 اهي برضو سأل يصل مه .ةيرْخَسلا با
 .هتّوق لكب بلا قاس

 ذولا





 ُلوُغلاَمَكَوَو ءضْألا ىَلَعةيِرْحَسلا هللا تطَقَسَ
 ثقجتزا قيد ُتْوَص وول عجشو يأ ىلع
 ْدَقَل .لاَْلّزلا ِثوُدُح ٍدْنِع ُفِجَتْرَت امك ُضْرَألا ُهِّْ
 انج اريك ةفشج اكو اس دحين اق

 .اهّلُك ِةَقِ ٍةَقيدَحلا ضْرَأ هب ْتَّطَعَت ىََّح

 لك دَقل» :ٍلوُغلا ىلإ ريشي َوُهَو همَأِل ماس لاق مّ
 «.انّيَوْرَت ٌميِمَج َبَلَسو «يبأ

 ا

 ٌةيقيقَح ينج اهّنأب هثَربْحَأ .ّيِبَّصلا ىَلِإ ْتَدَّدَحَت

 هَ اتم .ةرخشلا اهو تدقق دق ثاك اهّنأو
 .هيبأ ٍلثَق نم ٍلوُغلا عْنَم ىَلَع ٍةرواق َرْيَغ

1 





 ٍلوُلا ِةَعْلَك ىلإ ةثداق يتلا يهو ةيرْحّسلا ديلا 502 ءذأ ةثكارأ يتلا يه ثناكو . ةركبلاب ةيرْخصلا ِتاّبحلا | ُلِدْيَتْسَي دْيَتْسَي ّيِبَّصلا ِتَلَعَج يلا 7 ا
 .ًكانُم حاجّتلا ىَلَع هثَدَعاسو

 َلوُط ٍنْيَديِعَس ِنانوُكَتَسو ِءْيَش ّيَأ ىلإ ٍةَجاح يفانوُحَت ْنَلو «َنآلا امكبعاتم تالا :ومأو ماسي ثلا تق م
 «.امُكرُْخ

 يف هنأ ُيِبَّصلا شاف هّينجلا ُلْوَق ّقَدَص ْدَقَل









 «ةوبخملا تاياكحلا» ٌةَلِيْلِس

 1 5 )ع

0 
 ةجاجّدلاو لاتحملا بلعتلا - 5 000

 ةريغّصلا

 ةريبكلا ةتفللا - ١
 كتل رسل لل ١
 ناديعج- 4

 ءاّدحلاو َناريْغّصلا نايتجلا ١
 ثالثلا تازنعلا
 ةمزجلا وبأ رحل ١١
 ةمئانلا ةريمألا - ١

 لزنوبار -5

 َيِبهَّذلا رعّشلا تاذ ١5
 " ةثالثلا بابّدلاو
 ءارمحلا ةريْغَّصلا ةجاجّدلا

 ةيلوصافلاو ماس ١١-
 ةّبحو ةريمألا لوفلا

 ةّيرحّسلا ردقلا 4

0 - 20 

000 5 

 عدفضلاو ةريمألا ٠١

 ٌيبهذلا توكتكلا 1١-
 رورغملا ٌيبَّصلا 7

 هرج الك
 ةعبّسلا نايدجلاو بئّذلا 54
 بيرغلا رئاطلا 5

 يلا
 ريِغَّصلا اموت -07

 روطاربمإلا بوث -
 ةريغّصلا رحبلا سورع -

 ةّيبهذلا ةّرولا ٠"

 فيّرلا رأفو ةنيدملا رآف ١

 ةّريهُز "7
 ةباغلا قيرط -8
 لبجلا ريسأ -"4
 ريغّصلا طاّيخلا مه

 ٌزوإلا ةيعار
 جلّتلا ةكلم -"
 ةبيجعلا ةبلعلا -8
 راثلا رئاط -"

 دّدمُرلا ةئيدم 4٠-
 ناحلألا ريمأ -4


